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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη 

Διευθυντών Τομέων του Τμήματος 

Μηχανικών Τοπογραφίας και 

Γεωπληροφορικής 

ΠΡΟΣ:  Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 

ΣΧΕΤ:  ΚΟΙΝ:  

 

 Έχοντας υπόψη: 

-τις διατάξεις του ν. 4521/2018 

-τις διατάξεις του ν. 4009/2011 

-τις διατάξεις του ν. 4485/2017 

-τις διατάξεις του ν. 4692/2020 

-τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου 

-το με αριθ. 38073/25-07-2019 έγγραφο της ΔΕ του ΠΑΔΑ με θέμα «Εκλογή  Προέ-

δρου του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 

-το από 01-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων-

ΠΑΔΑ με θέμα «Εκλογές Διευθυντών Τομέων των τμημάτων της Σχολής» 

-την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος 

Προκηρύσσουμε 

Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών τομέων του Tμήματος, με θητεία ενός (1ός) 

έτους, με ημερομηνία έναρξης της θητείας την 01 Σεπτεμβρίου 2021 και ημερομηνία 

λήξης την 31η Αυγούστου 2022, οι οποίες θα λάβουν χώρα στο γραφείο του 

Προέδρου του Τμήματος  την 02 Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00-

16.00, μέσω εκλογικής διαδικασίας άμεσης, μυστικής και με κάλπη, και με 

επαναληπτική ψηφοφορία αμέσως την ίδια ημέρα, εάν χρειασθεί.  

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

Υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή Τομέα μπορούν να θέσουν μέλη Δ.Ε.Π. του 

οικείου Τομέα, πλήρους απασχόλησης μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου 

Καθηγητή. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Διευθυντής του Τομέα ορίζεται από 

τη Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα. Επιτρέπεται η 

εκλογή Διευθυντή Τομέα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Διευθυντής Τομέα δεν 

μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας 
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του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή Τομέα για 

περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.  

Ο Διευθυντής τομέα  δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου 

μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου ΑΕΙ , με εξαίρεση τη θέση Διευθυντού 

ΠΜΣ, Εργαστηρίου, κλπ. 

 

-Οι υποψηφιότητες για τη θέση του Διευθυντή Τομέα υποβάλλονται στον Πρόεδρο 

του Τμήματος μέσω της Γραμματείας του Τμήματος με αποστολή αίτησης 

αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέχρι την Πέμπτη 24 

Ιουνίου 2021 και μέχρι ώρα 13:00. 

 

-Τα δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή Τομέα είναι τα 

εξής: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Διευθυντή Τομέα 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου ή της 

υποψήφιας κωλύματα εκλογιμότητας 

3. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΩΜΑ 

 

 Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο 

των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων 

καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του 

οικείου Τομέα. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των 

ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, 

εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των 

καθηκόντων τους. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα 

ονόματα όλων των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και 

διεξάγεται με κάλπη. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από 

τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το όνομά του. Διευθυντής εκλέγεται ο 

υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν 

κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους 

υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες 

έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο 

του Τμήματος ή τον Κοσμήτορα, κατά περίπτωση. Για την εκλογή ή την κλήρωση 

συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η 

οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική 

επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του 

Προέδρου τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της ψηφοφορίας. 

 

 



 

 

 

  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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